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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný/á: 

jméno a příjmení: ……………….………………………………………………………….. 

bytem: ……………….………………………………………………………….. 

kontaktní adresa: ……………….………………………………………………………….. 

emailová adresa: ……………….………………………………………………………….. 

telefonní číslo: ……………….………………………………………………………….. 

uděluji podpisem tohoto dokumentu nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda, nadační fond, 

IČO 26730731, se sídlem Radlická 740/113c, Jinonice, 158 00 Praha 5, sp. zn. N 1345 vedená u 
Městského soudu v Praze (dále jen „Nadační fond“) souhlas se zpracováním mých osobních 

údajů za níže uvedených podmínek: 

Jaké údaje budeme zpracovávat? 

Vaše identifikační a kontaktní údaje [zaškrtněte údaje, s jejichž zpracováním udělujete souhlas]: 

 jméno a příjmení 

 kontaktní adresa 

 emailová adresa 

 telefonní číslo 

Údaje o poskytnutého daru [zaškrtněte údaje, s jejichž zpracováním udělujete souhlas]: 

 druh daru (věcný / finanční) 

 hodnota daru 

Pro jaké účely souhlas udělujete? 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem [zaškrtněte účely, pro které udělujete souhlas]: 

 zasílání novinek, nabídek možností spolupráce a služeb a jiných sdělení týkajících se 
Nadačního fondu, včetně informací o akcích, vytváření individuálních nabídek 
spolupráce a komunikace s Vámi, a to e-mailem, poštou, telefonicky nebo SMS 

 zveřejnění informace o dárcovství, případně o poskytnutém daru 

Komu můžeme Vaše údaje předávat? 

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům, kteří nám poskytují služby v oblasti mediálních 

služeb, marketingu nebo zasílání zpráv a zásilek. 

Na jakou dobu souhlas udělujete? 

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let ode dne podpisu tohoto souhlasu nebo do doby, dokud 
souhlas neodvoláte.  
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Jaká jsou Vaše práva? 

Tento souhlas je poskytován dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat, a to buď prostřednictví 
emailu info@drmcd.cz nebo písemně na adrese Nadačního fondu, příp. využitím možnosti odvolání 
souhlasu u každého obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu.  

Další informace o zpracování osobních údajů a Vašich souvisejících právech naleznete na webových 
stránkách www.drmcd.cz v sekci GDPR.  

V ________________ dne ________________ 

 

___________________________________ 
[PODPIS] 

mailto:info@drmcd.cz

